EM6505/EM6506 e-Domotica e-Centre Software wijzigingen
Laatste wijziging van deze changelog: 8-10-2015

Versie 3.14
Datum: 21-09-2015
Wijzigingen e-Centre basisstation:

Toevoeging nieuwe producten: (binnenkort beschikbaar)
o
EM6613 Inbouw Rolluikbesturing (AC),
o
EM6614 Inbouw Rolluikbesturing (DC)
o
EM6617 Inbouw Relaisschakelaar
o
EM6618 Inbouw Potentiaalvrij Relaisschakelaar
o
EM6623 Inbouwdimmer
o
EM6571 Compacte Deur-/raamsensor

Zoektijd om naar beschikbare Wi-Fi netwerken te zoeken verruimd

Controle op invulveld Subnetmasker toegevoegd, om foutieve invoer te voorkomen.
Opgeloste problemen in het e-Centre basisstation

EM6511 Afstandsbediening voert geen scènes (meer) uit

Alarmmelding bij Rook-/gasalarm, Wateralarm en Personenalarm blijft in beeld, screensaver wordt niet geactiveerd

Ingestelde vaste DNS adressen worden niet opgeslagen

Instellen/wijzigen van diverse Z-wave configuratie parameters van CB5013 Rolluikbesturing, CB5017 Relaisschakelaar en
CB5023 Inbouwdimmer gecorrigeerd.

Versie 3.13
Datum: 20-11-2014
Wijzigingen e-Centre:

De wizard voor uitschakelvertraging is uitgebreid met de mogelijkheid om lampen om individuele lampen of apparaten te
kiezen.

Alarmgroep Rookalarm aangepast naar Rook-/gasalarm.

Berichttekst aangepast bij Rook-/Gasalarm, Wateralarm en Personenalarm.

Toevoeging ondersteuning Gas Reader, om het gasverbruik weer te geven in grafieken op het e-Centre scherm en de eDomotica Portal.
Opgeloste problemen e-Centre:

Het testen van de verbinding met de e-Domotica portal tijdens het inschakelen van het alarm toonde een Engelstalige
melding.

Probleem opgelost met de standaard geo locatie na het herstellen naar fabrieksinstellingen.

Verbetering in opslag energiedata.

Versie 3.12
Datum: 27-06-2014
Wijzigingen e-Centre:

Verbetering in bediening PIN code scherm op het e-Centre Touchscreen.

Nieuwe beveiligingscertificaten voor e-Domotica Portal verbinding toegevoegd.
Opgeloste problemen e-Centre:

Direct afgaan van een alarm nadat de uitlooptijd verstreken is maar de uitlooptijd wel op ruime tijd was ingesteld (aanbevolen
minimale uitlooptijd is 40 seconden, afhankelijk van uw uitlooproute) .

Versie 3.11
Datum: 25-09-2013
Ondersteuning voor de volgende producten toegevoegd aan het e-Centre:
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EM6515 e-Domotica Interface koppeling.
EM6640 e-Domotica Noodoproep knop.
EM6642 e-Domotica Oproeptrekker.
EM6644 e-Domotica Tafelalarm.

Wijzigingen e-Centre:

Toevoeging personenalarm voor gebruik EM6640 Noodoproep knop, EM6642 Oproeptrekker en EM6644 Tafelalarm.
Opgeloste problemen e-Centre:

Tijdens de inlooptijd werd het invoerscherm voor de PIN code niet weergegeven op Mweb en in de e-Domotica app.

Tijdens de uitlooptijd was het niet mogelijk om het alarm uit te schakelen via Mweb en de e-Domotica app.
Wijzigingen e-Domotica Portal:

Toevoeging mogelijkheid om bij het personenalarm te bellen, sms’en en e-mailen.
Opgeloste problemen e-Domotica Portal:

Correcties en vertalingen in SMS berichten.

Correcties in verificatie e-mails nieuw account en het wijzigen van een e-mailadres.
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Versie 3.10
Datum: 05-07-2013
Wijzigingen e-Centre:

Update Z-wave ZDK naar 4.55 (Z-wave versie 3.67).

Verbeteringen mobiele pagina Mweb, o.a. toevoegingen meldingen bij het in- en uitschakelen van het alarm via Mweb en
snellere reactie van het apparatenscherm.

Tekstuele verbeteringen in de Engelse en Duitse taal.

Uitbreiding maximum aantal scènes naar 96 stuks.
Opgeloste problemen e-Centre:

Probleem rond EM6570 Deur/Raam contact wat na vervangen batterijen snel leegloopt, draadloze communicatie aangepast.

Correctie in de weergave van variabelen bij een EM6630 Jaloezie besturingssokkel op de overzichtspagina van een scène.

Correctie in de weergave van eigenschappen bij een EM6625 Plakschakelaar in een scenario.

Versie 3.9
Datum: 14-05-2013
Wijzigingen e-Centre:

Uitbreiding wizard tijdgestuurde scène met schakelen voor/na zonsopkomst en zonsondergang.



Instellen geografische locatie aan Instellingen pagina toegevoegd voor het schakelen om zonsopkomst en zonsondergang.










EM6514 e-Domotica Sensor kan nu als alarm sensor gebruikt worden.
Sla missende apparaten over bij het uitvoeren van een scène, waardoor scène sneller uitgevoerd kan worden.
‘Geen video’ icoon zichtbaar op Mweb indien de camera stream niet beschikbaar is.
Detailscherm bij ‘Problemen met sensoren’ melding ook op Mweb zichtbaar.
Standaard instelling ‘Verbinden met e-Domotica Portal’ ingeschakeld voor elke alarm groep.
Automatische detectie en reparatie bij wijzigingen in de verbinding met de e-Domotica IP camera’s.
Energie consumptie gegevens sturen naar de e-Domotica Portal optioneel maken.
e-Centre Informatiescherm matrix aangepast naar 3 x 3 iconen.

Opgeloste problemen e-Centre:

Open sensor pagina op mobiele pagina Mweb zorgt voor volle log met waarschuwingen.
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Inschakelen van het alarm na twee keer foutief ingevoerde PIN code.
Probleem met cache homepage.
Weergave ‘Geen video’ icoon soms te snel in beeld.
Missend icoon voor rolluik in berichtenscherm.
‘Ga terug’ knop op mobiele pagina Mweb is afgebroken.
Automatisch herstellen van de status van apparaten na het opnieuw opstarten van een e-Centre.
Icoon ‘Afwezigheidsalarm’ op het e-Centre scherm moet opgelicht worden als het afwezigheidsalarm wordt
ingeschakeld .

Versie 3.8
Datum: 05-10-2012
Ondersteuning voor de volgende producten toegevoegd aan het e-Centre:

EM6610 e-Domotica Inbouwdimmer.

EM6615 e-Domotica Inbouwschakelaar met Bedieningsvlak en Afdekraam.

EM6620 e-Domotica Universele Super Dimmersokkel met Bedieningsvlak en Afdekraam.

EM6625 e-Domotica Schakelknop met Afdekraam.

EM6630 e-Domotica Jaloeziebesturingssokkel met Bedieningsvlak en Afdekraam.

EM6557 e-Domotica Mini Schakelaar voor Wisselschakelingen.
Wijzigingen e-Centre:

Toevoeging Alarminstellingen pagina: Mogelijkheid sensoren te selecteren voor ‘inlooproute’ of ‘uitlooproute’. Sensoren met
een vinkje laten eerst de inlooptijd of uitlooptijd afgaan, voordat het alarm werkelijk afgaat. Sensoren zonder vinkje zullen
direct het alarm af laten gaan.









Verbetering ‘klik’-geluid bij aanraking e-Centre scherm.
Weergave van de ingestelde naam van de afstandsbediening als deze bewerkt wordt.
Verbetering optimalisatieproces voor draadloos Z-wave netwerk.
Verbetering grafiek energieverbruik indien geen waarde van het meetapparaat wordt ontvangen.
Het inschakelen van het alarm is mogelijk ondanks sabotage melding van een sensor.
Vermelding e-Centre 2 naam op de webpagina.
Toevoeging icoon voor EM6590 e-Domotica Rookmelder.

Wijzigingen e-Domotica Portal:

Wijziging limiet van 50 meldingen per maand naar ongelimiteerd (‘fair use’).

Afschaffing SMS/Telefoon bundel. Prepaid tegoeden voor 90/180/360 dagen blijven bestaan.

E-mail notificatie indien het maximum aantal opgeslagen video opnamen is bereikt.

Verbetering aantal teksten Alarminstellingen pagina.
Opgeloste problemen e-Centre:

Geen uitroepteken meer bij ‘Niveau’ veld op scène pagina indien een dimmer het eerste selecteerbare apparaat is.

Vermelding informatie op het scherm over sensor en probleem indien het alarm niet ingeschakeld kan worden.

Weergave tekst op ‘Afstandsbedieningen’ pagina indien geen afstandsbedieningen zijn toegevoegd.

Correctie starttijd opname geselecteerde camera bij een rookalarm en wateralarm.

Weergave icoon op het e-Centre scherm indien een verbinding met de camera niet gemaakt kan worden.

Indien batterijstatus van een accessoire niet bekend is wordt een ‘–‘ weergegeven op het scherm en in de webpagina.

Verbetering functionaliteit bij het instellen van het dimniveau van een dimmer op het e-Centre scherm.

Nachtalarm wordt als nachtalarm in de log vermeld.
Opgeloste problemen e-Domotica Portal:
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Verbindingsproblemen bij extern Mweb gebruik (via https://m.e-domotica.com vanaf tablet of smartphone)

Versie 3.7
Datum: 04-08-2012
Wijzigingen e-Centre:

Toevoeging wizard om draadloze verbinding in e-Centre eenvoudiger op te zetten.

Vereenvoudiging eerste installatie wizard, toevoeging stap voor controle laatste software.

Toevoeging homepagina met korte uitleg van de menuopties.

Communicatie met e-Domotica Sirene aangepast ter verbetering batterij levensduur.
Opgeloste problemen e-Centre:

Spontane herstart van EM6552 metingen.

Verwijderen van een afwezig Z-wave product kan een foutmelding op de webpagina veroorzaken.

Correctie benaming EM6570.

Correctie detectie LED weergave op mobiele Mweb pagina.

Automatisch uitschakelen van het rookalarm nadat EM6590 rookmelder afgemeld is van het e-Centre.
Opgeloste problemen e-Domotica Portal:

Verificatie e-mail in eigen taal verzonden.

Versie 3.6
Datum: 04-08-2012
Wijzigingen e-Centre:

Toevoeging wizard om e-Domotica IP Camera’s eenvoudig en volledig te installeren (bedraad en draadloos)

Toevoeging functionaliteiten aan Camera pagina om camerabeeld naar wens in te stellen (spiegelen, roteren, helderheid,
contrast en mode).

Energiegrafiek op het e-Centre scherm is verlengd tot 3 dagen.

Toevoeging navigatieknoppen om binnen de 3 dagen grafiekweergave te navigeren.

Uitbreiding communicatie met de e-Domotica portal t.b.v. energiegrafieken op de e-Domotica portal.

Bewaar instellingen e-Domotica Portal verbinding bij uitvoeren reset naar fabrieksinstellingen.
Wijzigingen e-Domotica Portal:

Toevoeging energiegrafieken per dag, week, maand en jaar voor meet apparaten zoals EM6552 of EM6601.

Toevoeging download mogelijkheid energiedata in .csv bestandsformaat (voor Microsoft Office Excel of ander Spreadsheet
programma)

Stabiliteitsverbeteringen.
Opgeloste problemen e-Centre:

Tijdweergave energiegrafiek in demonstratie mode.
Opgeloste problemen e-Domotica Portal:

Registreren reeds geregistreerd e-Centre geeft 404 error pagina.

Versie 3.5
Datum: 07-06-2012
Wijzigingen e-Centre:

Toevoeging optie ‘Alleen detecteren indien donker’ aan wizards ‘Sensorgestuurde scène’ en ‘Uitschakelvertraging’.
(Bewegingsmelder dient hiervoor opnieuw aangemeld te worden op het e-Centre).

Toevoeging online help knop op diverse pagina’s voor online help/FAQ.

Audio verbeteringen (bij afspelen alarm geluiden).

Opties ‘Alarm niet beschikbaar’ en ‘Alarm ingeschakeld’ verwijderd bij alarmgroepen ‘Wateralarm’ en ‘Rookalarm’.

Verbeteringen in communicatie met batterij gevoede apparaten voor langere batterij levensduur.

Detectie LED kleur op e-Centre scherm omgedraaid: (deur open/beweging was groen, nu deur open/beweging is rood).

Groen: Geen detectie/Alles OK
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Rood: Detectie/Niet OK

Wijzigingen e-Domotica Portal:

Uitbreiding tegoeden van 10 naar 50 per maand.

Verbeteringen https verbinding voor mobiele weergave (mweb).

Tekstuele verbeteringen internationale talen.
Opgeloste problemen e-Domotica Portal:

Mweb link op home pagina voor Duitse en Franse taal.

Versie 3.4
Datum 25-4-2012
Wijzigingen e-Centre:

Toevoeging internationale talen, DE, FR, IT, ES en PL.

Verbeteringen navigatie en weergave teksten in de installatie wizard.

Toevoeging voorbeeld energie grafiek in demonstratie modus.

Verbetering bij het verwijderen van Z-wave apparaten.

Beëindiging functionaliteiten weer, verkeer en nieuws vanwege beperkingen informatiebronnen.
Wijzigingen e-Domotica Portal:

Toevoeging internationale talen, DE, FR, IT, ES en PL.

Verbeterde navigatie pagina ‘Alarm instellingen’.

Weergave voorschriften invoervelden op pagina ‘Mijn gegevens’.

Verbeterde weergave informatiemeldingen en foutmeldingen.

Verbeterde controle op invoer telefoonnummers.

Telefoonnummer ondersteuning Ierland toegevoegd (+353).
Opgeloste problemen e-Domotica Portal:

Het (opnieuw) registreren van een reeds geregistreerd e-Centre resulteerde in een 404 foutmelding.

Downloaden video opname in Internet Explorer 8.0 met Windows XP

Versie 3.3
Datum: 03-04-2012
Ondersteuning voor de volgende producten toegevoegd aan het e-Centre:

EM6556 e-Domotica Mini Schakelaar.

EM6514 e-Domotica Wandschakelaar sensor.
Wijzigingen:

Tekstuele verbeteringen op diverse pagina’s (o.a. voorbeeld scènes) op de webpagina van het e-Centre.

Verbeterde weergave grafieken elektriciteitsverbruik.
Opgeloste problemen:

Spontane beëindiging van de metingen in de grafieken van het elektriciteitsverbruik.

Schakelen van EM6556 bij controleren van de Z-wave verbinding met dit apparaat.

Versie 3.2
Datum: 26-01-2012
Toevoegingen:
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Batterijniveau EM6601 Energy Reader rechts bovenin de grafiekweergave.

Opgeloste problemen:

Tijdstempel opnames van IP Camera’s gecorrigeerd.

Herstel verbinding tussen e-Centre en e-Domotica portal via internetverbinding Telenet België vanwege blokkade poorten.

Instellen puls factor 10000 in installatie wizard Energy Reader.

Uitschakelen van het alarm via de e-Domotica Portal.

Bewerken van wizard ‘uitschakelvertraging’ op de webpagina met Internet Explorer 8.0.

Bewerken alarmgroepen op de webpagina met Internet Explorer 8.0.

Reduceren aantal meldingen van draadloze verbinding op het e-Centre scherm.

Versie 3.0
Datum: 20-12-2011
Ondersteuning voor de volgende producten toegevoegd aan het e-Centre:

EM6600 e-Domotica Energy Reader.

EM65x2 e-Domotica Aan- uitschakelaar met energiemeting.
Toevoegingen:

Grafiek om elektriciteitsverbruik te zien in kWh van het huis met EM6601 Energy Reader.

Grafiek om elektriciteitsverbruik te zien van apparaat met EM/6542/EM6552 Aan- uitschakelaar met energiemeting.

Installatie wizard om EM6601 Energy Reader in te stellen.
Wijzigingen:

Tekstuele wijzigingen in de webpagina van het e-Centre.

Wijzigingen weergegeven meldingen en knoppen op het e-Centre scherm.

MWeb pagina lay-out gelijkgetrokken met e-Centre scherm weergave.

Landen bij het instellen van de tijdzone beschikbaar in elke taal.

Update Z-wave ZDK naar 4.53 (API 3.34).
Opgeloste problemen:

Herstellen verbinding e-Centre met e-Domotica Portal na reset naar fabrieksinstellingen.

Optimaliseren reset naar fabrieksinstellingen.

Open Z-wave stuurt data naar batterij gevoed apparaat na ‘go to sleep’ verzoek.

Versie 2.1
Datum: 24-11-2011
Z-wave versie: 3.20
Eerste officiële release.
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